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ЗАЩО ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ НЕ БИВА ДА ИМА СНИМКИ НА МЪРТВИ ДЕТСКИ ТЕЛА 

Становище на Национална мрежа за деца по повод публикуваната в няколко български ежедневника снимка на тялото на 
убито 12-годишно дете 

От името на 86-те организации, членуващи в Национална мрежа за децата, бихме искали да изразим своето възмущение от 

публикуването във водещи български печатни и интернет издания на снимка на тялото на убито в София 12-годишно дете на 

23 август 2011 г. 

Разкриването на самоличността и особено публикуването на снимки на деца в риск или жертви от насилие е практика, която 

медиите в целия цивилизован свят от години са приели за особено неетична по няколко причини: 

- Това грубо нарушава достойнството на детето, като публично го белязва и променя начина, по който хората го възприемат 

– „убитото дете”, „изнасиленото дете” и т.н. 

- Усилва многократно трагедията на семейството. Към болката на близките се добавя публичен натиск, който увеличава 

скръбта им. 

- Нанася сериозни психологически травми на други замесени деца – как ли са се почувствали двете по-малки братчета на 

убитото дете, ако са видели тялото му в локва кръв? Как ли това ще се отрази на съучениците му? 

- Публикуването на снимки на деца в риск по никакъв начин не може да представлява обществен интерес, тъй като основна 

част от интереса на обществото е да запази, а не да застрашава живота и здравето на своите деца. 

Публикуването на снимката и разкриването на самоличността на горепосоченото дете е не само уронване на неговото 

достойнство (на което всеки човек има право дори и в смъртта си). Тя и е силен удар по неговите близки в изключително 

тежък за тях момент. С това действие грубо се потъпква и Етичният кодекс на българските журналисти, в който се гарантират 

опазването на достойнството и правото на лично пространство в скръбта на хората, чиито истории се разказват. 

 

 
НМД създава Детска младежка мрежа на децата 
 
Национална мрежа за децата даде глас на децата. Неправителствената организация създаде специална платформа за 

целта, а именно Детска мрежа на децата. Чрез новосъздадената младежка организация НМД насърчава свободното 

изразяване на мнение на всяко дете, право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето. „Затворихме устите 

на възрастните, за да се чуе гласът на децата”, споделиха от НМД. 

 

Първа стъпка от реализирането на проекта на НМД за детско участие бе работен лагер, който се проведе от 7 до 10 

септември, с участието на млади хора от цяла България, секретариата и организации – членове на НМД. Местоположението 

на събитието бе с.Гергини, област Габрово, в обучителната база на НСОРБ. По време на лагера младите участници, вече 

горди членове на НМД, се впуснаха в приключенски игри, като разбира се не загърбиха професионалните си задължения. 

Децата успяха да измислят име и лого на своята организация. 

Междувременно се проведе среща на ръководителите на организациите участници. На нея се обсъди понятието детско 

участие, както и позицията, че всеки отделен възрастен и/или организация е задължен по адекватен начин да търси и да се 

съобразява с мнението на децата, когато осъществява каквито и да е дейности, засягащи децата. 

 

ТЕМА НА БРОЯ 

http://nmd.bg/Position/zashto-vav-vestnitsite-ne-biva-da-ima-snimki-na-martvi-detski-tela/
http://nmd.bg/news/nmd-sazdava-detska-mladezhka-mrezha-na-detsata/


 

 

 

 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 . Борбата за здравословното хранене на децата 
продължава с пълна сила 

 

Вчера се състоя среща между министър Константинов, 

Национална мрежа за децата и Усмихни се с мен относно 

качеството на храната на децата в училищата и детските 

градини. Тази среща е резултат от поредица настоявания на 

неправителствените организации за безопасност и качество 

на храните в детските заведения. Предстои да се приемат 

наредби, които да гарантират качеството на храните за 

децата. В тази посока гражданските организации работеха 

усилено с Министерството на земеделието и храните и по-

специално с личния ангажимент на министър Найденов. 

Тревожен е фактът, че здравословното състояние на децата 

ни се влошава. Редица изследвания показват още, че една от 

основните причини за влошените показатели за 

здравословното състояние на децата се корени в качеството, 

видът и количеството на храната, която консумират. 

 

85% от децата в България поне два пъти на ден се хранят в 

детска градина или в училище. Не бива да пропускаме 

разбира се и децата, настанени в различни социални 

институции, чието целодневно хранене се определя именно 

от менюто в детското заведение. 

Ето защо защитата и гарантирането на пълноценното 

физическо развитие на децата през политиките за храненето 

е важен национален приоритет. 

 

 НМД представлява Eurochild на конференция в 
Естония 

 

Михаил Стефанов от НМД ще представи добри практики в 

сферата на застъпничеството за детските права в Европа по 

време на национална конференция, посветена на 

застъпничеството, организирана от Children’s Advocacy 

Chamber, Естония. Там той ще представлява не само НМД, но 

и цялата европейската детска мрежа Eurochild, представяйки 

някои от най-ефективните практики 

 

  

 

 
за популяризиране на правата на най-малките и промяна на 

политики, свързани с децата. 

 

Целта на конференцията, в която ще вземат участие всички 

отговорни институции и най-големите неправителствени 

организации в Естония, е да бъдат разработени подходи за 

по-ефективно застъпничество за детските права в страната. 

    
 

 

 Първи проект за Статут на доброволчеството в 

България 

 

   На 31 август 2011 г. в конферентен център „Комодо" се 

проведе конференция на тема  „Възможности за развитие на 

доброволческа мрежа в сферата на предоставянето на 

социални услуги на територията на Столична община". На 

нея беше представен първият проект за Статут на 

доброволчеството при социалните услуги в гр. София. 

Проектът предлага възможности за уреждане на 

отношенията между доброволците, приемащите ги 

организации и Столична община, както и правата и 

задълженията на страните в процеса на сътрудничество.  

 

   ОВЛАСТЯВАНЕ НА БЕЗВЛАСТНИТЕ 

 

Все повече граждански организации се ангажират с 

дейности, които би следвало да са приоритет на държавата 

– особено в сферите на здравеопазването и социалните 

грижи. Това означава, че усилията на държавата в тези 

области в условията на икономическа криза и редуцирани 

бюджети определено се считат за недостатъчни. Очаква се 

тази тенденция да се задълбочи и все по-често 

неправителственият сектор да участва в компенсирането на 

дефицитите, породени от бездействието на институциите. 

    
Инициативи за социално и икономическо приобщаване на 
групи в неравностойно положение по време на криза 

  

15 септември 2011  

хотел “Принцес”, бул. „Мария Луиза”, София 

зала “Европа” 

начало: 10ч. 

                                                   

 

 

http://nmd.bg/news/borbata-za-zdravoslovnoto-hranene-na-detsata-prodalzhava-s-palna-sila/
http://nmd.bg/news/borbata-za-zdravoslovnoto-hranene-na-detsata-prodalzhava-s-palna-sila/
http://ngobg.info/bg/messages/2700-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82
http://ngobg.info/bg/messages/2700-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82
http://politiki.bg/?cy=183&lang=1&a0i=223581&a0m=readInternal&a0p_id=697


 
Институции и деца в 

България 

 

 Психолози ще се отзовават на всеки сигнал за 
насилие в училище 

Мобилни екипи от психолози ще се отзовават на всеки сигнал 

за насилие в училище. Това гласи заповед на просветния 

министър Сергей Игнатов, разпространена до всички 

инспекторати по образованието. 

 

Всеки от членовете на мобилната група е доказан 

специалист, работил с проблемни деца в елитни гимназии. 

Дейността ще се раздели по екипи в 5 големи града – София, 

Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. 

 20 000 българчета в чужбина ще учат роден език 

Общо 19 885 българчета зад граница ще изучават български 

език, история и география на България. Около 140 проекта 

ще бъдат финансирани от образователното министерство по 

програмата „Роден език и култура зад граница“. Общата сума 

на одобрените проекти е 4.164 млн. лв., докато предвиденият 

бюджет на програмата е 2.150 млн. лв. 

Основната цел е да се стимулира изучаването на български 

език и литература, история и география на България, както и 

дейности, насочени към съхраняване на националния бит и 

култура. Най-големият спечелен проект е на училище „Света 

София“ към едноименната църква в Чикаго. Той е за 74 259 

лв. и ще обхване 130 деца. 

 Започва конкурс за детска рисунка, посветена на 
донорството 

Започва конкурс за рисунка, посветена на Европейския ден на 

донорството, сред децата от 7 до 12 клас. Инициативата е 

част от Националната кампания в подкрепа на донорството, 

която се организира от Министерство на здравеопазването  и 

ИАТ с подкрепата на Българския червен кръст, Националната 

пациентска организация, Българския съюз на 

трансплантираните, Нов Български университет.  

 
Източник: http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-
BG&pageid=401&newsid=3351 

 

 

 

 

 

 Проект „Възрастни  природозащитници“  

На 10.09.2011 г. в Ловеч пристигнаха три възрастни полски до

броволки  от град Лодз, вторият по големина град в Полша, ко

ито ще ще работят по проект "Възрастни природозащитници", 

който се реализира в партньорство между сдружение „Екомис

ия 21 век“ и полската организация " FERSO" с финансовата по

дкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси и про

грама "Грюндвиг".Полските дами ще работят с децата в две д

етските градини „Първи юни“ и „Снежанка“ за създаване на ек

опиески с декори от екологични и рециклирани материали, ще

 реализират и дейности в областта на екологичното оразован

ие с децата от ДДЛРГ“Парашкева Нейкова“ .  

  

Барбара, Халина и Мария ще представят полският опит в обл

астта на възрастното доброволчество на специална среща, п

осветена на философията на доброволчеството в Полша: опи

та и практиките на клуба „Летящите баби“ от техният роден гр

ад, типовете дейности, които се организират, използвайки пот

енциала на хората от третата възраст за провеждане на важн

и за местната общност инициативи и оказване на подкрепа на

 деца и хора в  

нужда.  

 

 Тридневен обучителен семинар по приемна грижа 

Проведе се тридневен обучителен семинар по приемна грижа 

за представители на регионалните дирекции за социално 

подпомагане в цялата страна. Той бе организиран от 

Сдружение „Институт по социални дейности и практики". 

Обучителният семинар протече в рамките на 3 дни (7, 8 и 9 

септември 2011 г.) в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в 

реализирането на семинара са Агенцията за социално 

подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – 

България. 

 Стартира "Българска мадона" 

SOS Детски селища България, съвместно с „Проджекта" ООД, 

стартират уникален за нашата страна проект в подкрепа на 

децата в риск от изоставяне. Проектът „Българска мадона" 

се осъществява под мотото „Дайте шанс на децата да 

останат в своите семейства" и цели да събере 80000 лева, 

които да бъдат използвани за превенция на изоставянето на 

444 деца чрез SOS Центровете за семейно консултиране и 

подкрепа в София, Радомир, Габрово и Велико Търново. 

 

 

 

Новото специализирано 

звено към МОМН ще се 

нарича „Национална 

мобилна група за 

психологическа подкрепа“ и 

ще заработи от 15 

септември. Всеки от 

членовете на мобилната 

http://nmd.bg/news/psiholozi-shte-se-otzovavat-na-vseki-signal-za-nasilie-v-utchilishte/
http://nmd.bg/news/psiholozi-shte-se-otzovavat-na-vseki-signal-za-nasilie-v-utchilishte/
http://nmd.bg/news/20-000-balgartcheta-v-tchuzhbina-shte-utchat-roden-ezik/
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3351
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3351
http://www.samaritans.bg/news/tridneven-obuchitelen-seminar-po-priemna-grizha
http://ngobg.info/bg/messages/2748-��������-���������-������.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 ООН новини 

 

18-ата сесия на Съвета по правата на човека ще се проведе в 

Женева от 12 - 30 септември. Децата и въоръжените 

конфликти и робство на детето в минния сектор са две от 

многото планирани да се проведат тематични и национални 

дискусии. Назначаването на кандидатите за нови ООН 

работна група по въпросите на бизнеса и правата на човека 

ще се проведе по време на сесията. 

За повече информация: 

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=23918 

 

 

               Промяна на правилата на играта 

В резултат на последните безредици в Обединеното 

кралство, от учителите вече няма да се изисква да записват 

случаите, когато използват физическа сила срещу учениците, 

като част от по-широка кампания , наречена "ерозията на 

авторитета на възрастните", съобщи образователният 

секретар Майкъл Гоув. „Правилата на играта са се 

променили", твърди Гоув. Правителството също така ще 

започне програма през есента, за насърчаване на бивши 

членове на въоръжените сили да се включат в училищната 

система като преподаватели, така че децата да имат по-

мъжки модели за подражание. 

 

 

 Да оставим децата да решат 

Омбудсманът на деца в Норвегия, Райдар Херман предложи 

да бъде определена минимална възраст от 15 или 16 за 

извършване на ритуала на обрязване, за да се позволи на 

тинейджърите съзнателно и самостоятелно да вземат 

решението дали да бъдат обрязани. Според норвежкото 

законодателство, децата са способни да вземат решения за 

религията на 15-годишна възраст, докато 16-годишните могат 

да вземат решения за тяхното здраве. 

 

      

 Възраст на съгласие за сексуални действия 

 

CRIN ( Child Rights Information Network) развива серия от 

тематични файлове за правата на проблемите на децата. Те 

ще включват основните въпроси, важни проблеми за 

решаване, както и цитати от водещи експерти. Тази седмица 

файлът е по отношение на децата и възрастта за съгласие за 

сексуални действия. 

 

 
  

 

 
            Глобалният фонд за деца (GFC) е дарителска 

организация. Тя подкрепя групи, базирани в зараждащите се 

общности, по целия свят, които работят за подпомагане и 

защита на уязвимите деца. GFC поддържа организации и 

програми, които се фокусират върху четири конкретни 

въпроси: обучение, предприемчивост, безопасност и здрави 

умове и тела.  

Моля, кликнете тук за сайта на GFC и преглед на процеса за 

кандидатстване за безвъзмездна помощ: 

http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-

Grant/Overview.html 

 

 Фондация Америка за България 
Приоритетни области - изкуство и култура, гражданско 
общество, образование, социална сфера и културен туризъм 
 

 Фондация Лале - Програма за малки грантове 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. Продължителността на проекта - до 12 месеца. 
 

 ФРГИ - Фонд "Неотложна гражданска намеса" 
Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем. 
 

 ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 

 Учениците пак с тежки раници 

Пловдивските ученици ще мъкнат тежките раници и тази 

година, сигнализираха родители. Причината е, че част от 

школата не разполагат с втори комплект учебници. Идеята за 

олекотяването на раниците беше именно да се ползват 2 

комплекта. Единият да стои в дома на детето, а другият – в 

училище. 

 

 Всеки пети иска улеснени процедури по 

осиновяване 

Мнозинството от българските граждани се отнасят 

положително към влизащата в сила от 2013 промяна в Закона 

за закрила на детето, която криминализира изоставянето на 

бебета в социални домове. Данните са от специалното 

социологическо проучване на ББСС. 

 

 Всяка втора родилка без здравни права 

Над 50% от родилките през миналата година са били без 

здравни и осигурителни права, показват отчетите на 

Агенцията по заетостта. От общо над 75 000 майки като 

неосигурени за еднократна помощ от държавата са се 

разписали 42 050. 

 

 

 

 

Децата и семействата в 

медиите 
 

 

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=23918
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=25986
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=25991
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25595&flag=report
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.flgr.bg/bg/cms/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9+11+-+16+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/3836/o/1073/o/o/1
http://nmd.bg/news/utchenitsite-pak-s-tezhki-ranitsi/
http://nmd.bg/news/vseki-peti-iska-ulesneni-protseduri-po-osinovyavane/
http://nmd.bg/news/vseki-peti-iska-ulesneni-protseduri-po-osinovyavane/
http://nmd.bg/news/vsyaka-vtora-rodilka-bez-zdravni-prava/

